FONS BOÏL DE L'ESCALA.
Catàleg AUGMENTAT amb els documents donats anonimament l'any
2003.
Autor: Joan Francesc Pi i Aparici, Tècnic superior, arxivista municipal de
Sueca
-11.346, desembre 1. València
Àpoca de Bernat Joan, canvista, ciutadà de València, reconeixent
haver satisfet el deute de 2.338 sous 11 diners que Felip de Boïl, pare i
fill, devien a Guillem Escrivà.
Notari: Bartomeu Mulnar
Bon estat. Tres forats, el més gran i important afecta al
començament. En el lligall "Documentación de Títulos de 9
hanegadas en Valencia, partida del Zafranar"
Llatí, gòtica
370 mm alt x 470 mm ample.
Signatura Pergamí: C-12-1
-21.359, juny 1. València
Fundació d'una capellania sota la invocació de Sant Bernat Abad,
per Francesc d'Esplugues, cavaller, i Raymunda, la seua esposa, en
l'alqueria de la seua propietat dita de Sant Bernat, al terme de Picanya,
per valor d'un cens de 350 sous 9 diners, moneda reial de València.
Notari: Bartomeu Mulnar
Bon estat, malgrat haver tres forats, dos afecten a la data crònica.
En el lligall "Documentación de Títulos de 9 hanegadas en
Valencia, partida del Zafranar".
Llatí, gòtica
430 x 455 mm.
Signtª Perg.: C-12-2
-31.374, agost 8. Aguilón, lloc d'[Aragó, regne de]
Trasllat de la donació del castell i poble de Xirell [Girell, Chirell],
feta per Felip Boïl i Teresa Bellvís, consorts, a favor de Pere Boïl, el seu
fill.
Notari: Bernat ¿Molini?
Bon estat. Llatí, gòtica bastarda.
Olim: Litera V tarjeta 4, nº 19 folio 28; Cajón 2º Lío 3 nº 10.
379 x 810 mm.
Signtª Perg.: C-12-3
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-41.413, gener 26. València
Venda i àpoca de "La Closa de Patraix" que fa Francesc Llobregat,
ciutadà, a Miquel Romeu, àlies Ortí, per 2.200 sous i rebut de 500 sous.
Notari: Dionís d'Olit
Bon estat: Llatí, gòtica. En el lligall "Títulos de la tierra de La
Closa", tercer pergamí.
Olim: nº1; Cajón 10 L34 nº14; Litª E nº 13
Observacions: Mutilat el signe notarial de l'àpoca.
Signtª Perg.: C-12-4
-51.425, maig 21. València
Venda de sis cafisades de terra horta franques, a València, sites a
la partida de Mormany que fa Jaume Anglés, ciutadà, a Pere Salvat, per
preu de 110 lliures.
Notari: Domingo ¿Libia?
Bon estat. Llatí, gòtica bastarda. En el lligall "Títulos de 9
hanegadas en Valencia, partida Zafranar", primer pergamí.
Olim nº1; nº 1º; Cajón 11 L36 nº1
764 x 657 mm.
Signtª Perg.: C-12-5
-61.469, març 15. València
Carta de compra de Francesc Miró Valeriola, cavaller, que
adquireix el molí de Jesús, en la sequia d'En Monsoriu, al lloc de Patraix,
per 1.075 sous moneda reial de València, davant un deute de Pere Joan
Burguera, moliner, contret davant Joan de Tous, cavaller, sobre dit molí.
Notari: Joan de Prats.
Bon estat amb dos forats xicotets. Llatí, gòtica bastarda.
Olim: nº 5; 512; C.6 L 20 nº 10
Signtª Perg.: C-12-6
-71.481, novembre 9. Manises.
Venda i àpoca d'un censal de 133 sous 4 diners que fa Pere Boïl,
senyor de Manises, a Joan Pont, prevere, de la ciutat de València, per
preu de 100 lliures.
Notari: Lluís Ortí
Bon estat. Llatí, gòtica bastarda.
777 x 542 mm.
Observacions: Hi ha tres mutilacions, una en el texte i d'altres dues
als signes notarials.
Signtª Perg.: C-12-7
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-81.493, març 12. València.
Carregament (2) de censal de 100 lliures signat per Miquel Polo i
Isabet, coniuges; i Miquel Joan Polo, fill de ambdos, ciutadà de València,
a Francesc Gil, ciutadà, per preu de 150 sous.
Àpoca: 1.526, març 27.
Quitament en el seu dia
Notari: Pere Joan Casset, regent dels protocols de Pere Avellà.
Bon estat. Llatí, humanística.
Olim nº107; Caja 4 L12 nº 20
720 x 550 mm.
195 x 270 mm la plica.
Observacions: Mutilat el signe notarial.
Signtª Perg.: C-12-8
-91.496, desembre 23. València
Quitament de censal que va carregar Antoni Poales, ciutadà, i la
seua dona en segones nupcies, Úrsula, i Caterina, dona del que fora
Joan Fenoll, pellicer de la ciutat de València, hereva del que va ser Joan
Ibáñez, el 9 de novembre de 1469, de 83 sous 4 diners sobre l'Hospital
anomenat d'En Conill.
Llicència de l'autorització del carregament de censal a pagar 10
sous en 24 juny i de desembre, que fa Eleonor de Castellví, dona del
noble Francesc de Menaguerra, administrador de l'Hospital dit d'En
Conill.
Notari: Guillem Tovià
Bon estat. Llatí, humanística
Olim: nº 108; C4 L12 nº 21
Observacions: Pergamí una mica mutilat en la capçalera i en el
signe notarial
740 x 615 mm.
258 X 390 mm la plica
Signtª Perg.: C-12-9
-101.498, octubre 16. Campanar, alqueria de [València]
Compra feta per la noble Na Joana de Figueroa d'un molí i terres
situades al lloc de Patraix, dit de Jesús, per preu de 15.000 sous.
Àpoca del mateix preu que fa Beatriu Bou, dona del que fora
Francesc Miró de Valeriola, Ausiàs de Valeriola i Gerard Valeriola, el seu
fill, com hereu de fr. Jeroni de Valeriola, monjo del monestir del Pòpol.
Notari: Pere Soler.
Bon estat. Llatí, humanística.
Olim: nº7; nº6; L ¿? 22; L L nº 8; C6 L20 nº 5
715 x 640 mm.
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Signtª Perg.: C-12-10
-111.502, juliol 7. València
Venda de terres de Jesús, al lloc de Patraix, que fa Na Joana
Figueroa, dona de Janfredi de Tous, a Joan Çanoguera, cavaller, a
domini directe, per 225 sous.
Venda del molí de Jesús i de huit fanecades de mallol [terra
campa] que fa Na Joana Figueroa a Joan Moreno, moliner, per 13.000
sous.
Àpoca de Figueroa reconeixent haver rebut de Moreno 26 lliures 11
sous 5 diners. 1503, abril 20. València.
Àpoca de Figueroa reconeixent haver rebut de Moreno 13 sous,
moneda reial de València. 1503, octubre 26. València.
Notari: Gaspar Martí
Bon estat. Llatí, català, humanística.
Olim: nº7; C6 f20 nº6; L b nº9
770 x 705 mm.
Signtª Perg.: C-12-11
-121503-1696
Carregaments de cens diversos de la Casa del marqués de
l'Escala amb els seus corresponents quitament i lluismes.
Registrat des de 180 a 188. És un lligall
Olim: Cajón 4 lío 11
Conté:
 Quitament fet i signat per Vicent de Calatayud com a procurador
de Ximén Pérez de Calatayud, comte del Real, a favor de
Bernat Boïl de l'Escala, senyor de la baronia de Manises, de
2.200 lliures, rebut pel notari Llorenç Jeroni Riudaura el 1638,
juny 26. València. Còpia de 1.638, juny 28. València.
Notari: Nicolau Simó, notari regent dels protocols de l'anterior.
31 f in octau
Olim: nº 181; C4 L11 nº 2; Litª H Lío 1 tarjeta 92
 Quitament signat per Joan Alegre, cavaller, a favor del noble
Pere Boïl, senyor de la vila i baronia de Manises, d'un censal de
propietat de 300 lliures, rebut pel notari Miquel Ángel Almenara
el 1546, desembre 18. València. Còpia 1.615, agost 1. València.
Notari: Pere Joan Avellaneda, regent dels protocols de
l'anterior.
Llatí. Genèricament es tracta de censals de Penarroja.
Olim: nº 182; C4 L11 nº3
 Quitament, 2, signats per Fedreric Penarroja, a favor de Pere
Boïl, senyor de Manises, rebut pel notari Lluís Valeriola, el 1503,
juliol 8. València. Còpia s.a.
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Notari: Alfons Blanes, regent dels anteriors protocols.
11 f in octau.
Olim: nº 183; C4 L11 nº4
Altre signat per Jeroni Estrelles i Filibert de Penarroja, rebut pels
mateixos notaris, el 1541, setembre 19. València.
11 f. in octau.
Quitament signat per Josep Tous al senyor de Manises d'un
censal de propietat de 525 lliures que va rebre Francesc
Almenara, notari, el 1.611, juliol 7. València
6 f in octau. Llatí
Olim: nº 4; nº 184 ; C4 L11 nº 5
Quitament fet i signat per Bernat Simó, ciutadà, a favor de
Bernat Benet Vidal rebut pel notari Lluís Avenar el 1.546, juliol
9. València.
Còpia del quitament del notari Francesc López de Perona,
regent dels llibres de l'anterior, no indica data.
7 f in octau. Llatí.
Olim: nº 5; nº 185; C4 L11 nº 6
Quitament [cinc] signats per Pere Lleó, notari, a favor de Bernat
Boïl Albert de Vidal, senyor de Manises rebut pel notari
Francesc Almenara el 1628, novembre 23. València, que va
pagar dels seus diners propis Felip Boïl, el seu germà. Còpia
del quitament del notari Pere Joan Avellaneda, regent dels
llibres de l'anterior.
27 f in octau. Llatí.
Olim nº 186; nº7-8-9-10 i 11; C4 L11 nº 7
Carregament de censal fet i signat per Gaspar de Próxita i Giner
de Perellós, a favor de Bernat Lluís Albert de Vidal, ciutadà,
amb l'àpoca consignada i promisió. Pensió a 19 d'agost i febrer
666 sous 8 diners, propietat de 10.000 sous. Còpia de 1617,
desembre 12. València.
Notari Francesc Jeroni ¿Metaller?
Notari regent dels llibres de l'anterior Francesc Barrera.
15 f in octau. Llatí, tinta ferrogàlica, estat regular.
Olim: nº 186; C4 L11 nº 7
Quitament fet i signat per Vicent Mateu i Pere Lleó, notaris, al
senyor de Manises de 80 lliures, part de les 400 que l'esmentat
senyor responia a Lleó el 16 de gener i juliol. 1626, juny 25.
València.
Notari: Pere Lleó
6 f in octau. Llatí, estat regular.
Olim: nº 186; C4 L11 nº 7
Carregament de censal fet i signat per Felip Boïl, senyor de la
vila i baronia de Manises, a favor de Vicent Mateu de 400 sous
censals pagadors el 16 de gener i juliol per preu de 400 sous,
àpoca del preu provisió dins de 4 anys i consignació de la casa
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del cantó del Trench, rebut per Llorens Jeroni Riudaura a 12 o
22 de novembre de 1624 un. Altre, davant Pere Lleó a 1626,
juny 25. València.
Quitat per Bernat Boïl el 1628, novembre 23. València, els 208
sous més les pensions i prorrata per acte rebut per Francesc
Almenara.
7 f in octau. Llatí
Olim: C4 L11 nº7
 Carregament d'un censal signat per Bernat Boïl de l'Escala i
Elisabet Albert Vidal i de Boïl, sa mare, vidua, curadora d'Antoni
Baptista Vicent Mateu de 300 sous pagadors a 29 de maig en
una paga, per preu de 200 sous, hi ha àpoca del preu, promisió
de 2 anys. Acte rebut per Pere Carbó, notari, en 1609, maig 28.
València.
Quita 1624, agost 29. Acte per Francesc Rubio, notari.
Quita 1628, novembre 23. Acte per Francesc Almenara, notari.
9 f in octau. Llatí.
Olim: nº 186.
 Carregament d'un censal signat per Isabet Anna Vidal de Boïl,
vidua, a Felip Boïl de l'Escala i a Felip Albert Vidal, olim, marit i
fill, com curadora d'Antoni Baptista Vicent Mateu de 300 sous
censals, pagadors el primer de març i setembre per preu de 200
sous, hi ha àpoca, promisió i un quitament davant Francesc
Rubio, notari, el 1624, agost 29.
Quitament per Bernat Boïl a Pere Lleó, per acte de Francesc
Almenara, notari. 1628, novembre 23. València
12 f in octau. Llatí.
Olim: nº 186.
 Venda feta per Vicent Mateu a favor de Pere Lleó de diversos
censals per preu de 2900 lliures. 1624, agost 29. València.
Notari Francesc Rubio
9f in octau. Llatí
Olim: nº 7-8-9-10 i 11
* Debitori fet i signat per Jaume Ibáñez, notari, batle del Grau [de
València] a Francesc Bou, olim, Crespí de Valldaura i, Vicenta Boïl
i de Crespí, coniuges de propietat de 400 lliures i 533 sous 4 diners
de [trencat] pagadors a 13 de març i setembre, causat de la resta
del preu de 3 cases venudes per l'esmentat Ibáñez per preu de 800
lliures, per acte de Nicolau de ¿Llor?, notari, en 1599, setembre 12.
València.
Llatí
Olim: C4 L 11 nº 8
 Quitament signat per Josep de Lleó i Sans, a favor del senyor
de la vila i baronia de Manises, d'un censal de propietat de 1897
lliures 18 sous 4 diners, per mans del comte de Parcent 1423
lliures 8 sous 4 diners i les restants 474 lliures 9 sous 7 diners
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per mans de l'esmentat senyor de Manises. Per acte davant
Maties Albiñana, notari, en 1696, març 29. València.
Àpoca de la prorrata del censal quitat que fa Josep de Lleó a
favor del senyor de Manises 1697, agost 22. València.
18 f in octau. Llatí
Olim: nº 13; nº 188; C4 L11 nº 9.
 Transportació signada per Vicent Despuig, administrador de la
Administració de Jerónima Bou, a favor de Josep de Lleó i
Sanz, poseedor dels vincles de Francisco Félix de Lleó i Luis de
Lleó, d'un censal de propietat de 1897 lliures 18 sous 4 diners
que respón el senyor de Manises per preu de 1423 lliures 8
sous 9 diners, per acte rebut per Carlos de Borja, notari. 1692,
març 6. València
9 f in octau. Llatí.
Olim: nº 190; Cajón 4 Lío 11 nº 10.
Sgntª: C-12-12
-131.515, octubre 15. València.
Llicència de venda (autorització) que concedeix Joan Escrivà,
doncell, Mestre Racional de la Curia Reial del Regne de València, del lloc
de Patraix a Miquel i Jaume de Puigmitjà, per a que el venga a Joan
Albert, cavaller, d'una quarta part de la casa, a cens de 40 sous anuals a
pagar per S. Miquel, que fita amb terra i heretat del dit Albert, dit
vulgarment "La Jovada de la beguina Guaxart" per preu de 32 sous 7
diners.
Notari: Joan Fenollar.
Llatí, gòtica bastarda, bon estat.
Olim: nº 8; C10 L34 nº 11; L l nº 19
294 x 259 mm.
Obs.: Document del lligall de "La Closa"
Signtª Perg.: C-12-13
-141.516, maig 27. València.
Venda de la quarta part proindiviso de 10 fanecades de terra al lloc
de Patraix, que fan els germans Puigmitjà i Castro, Jaume, prevere, i
Miquel, a Jaume Albert, cavaller, per preu de 137 lliures 10 sous.
Notari: Ambròs d'Artés
Llatí, gòtica bastarda, bon estat.
Olim: 9; L l nº 20; Cajón 10 L34 nº 16.
Obs.: Document del lligall de "La Closa".
540 x 450 mm.
Sgntª Perg.: C-12-14
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-151.535, març 16. València
"Proceso de D. Pedro Boïl, señor de Manises, con D. Juan Boïl, su
hermano, sobre la herencia del padre común".
Llatí i català
177 foli
Olim: Litera D tarjeta 17 nº 19; 531; Cajón 5 L 16 nº 27.
Enquadernació en pergamí del tipus butxaca al tenir un nus que
enganxa la tapadora. Estat regular per existir tinta ferrogàlica
rovellada.
Conté un inventari dels bens i herència d'En Pere Boïl, senyor de
Manises, enquadernat en un palimpsest.
Sgntª Perg.: C-13-1
-161.541, juny 20. València
1.546, setembre 8. València
Notal de Joan Jeroni Gil, Francesc i, Jeroni Gil.
Llatí, mal estat.
39 f.
Sgntª: C-13-2
-171.548, juliol 3. València
Donació del molí de Jesús, al lloc de Patraix, que concedeix i signa
Joan Moreno, moliner, ciutadà de València, a la seua filla Francina
Moreno i de Tello i, 50 lliures testamentàries.
Notari: Jeroni Pi, regent dels protocols de Joan Palacio, qui va
registrar la donació. Còpia de 1551, febrer 5.
Llatí, humanística, bon estat.
Olim: nº 9; 510; C6 L20 nº 8
368 x 398 mm
Sgntª Perg.: C-13-3
-181.551, març 14. València
Llicència atorgada per fr. Gabriel Pere, del lloc de Quart,
procurador del monestir de Nostra Senyora del Pòpol i casa de Sant
Vicent Màrtir, a Joan Moreno, moliner, del molí de Jesús, a la partida de
Patraix, per a que carregue 66 sous 6 diners, sobre 10 fanecades mallol [
terra campa] a la mateixa partida, propietat de la qual és del monestir.
Notari: Antoni Franch
Llatí, humanística, bon estat.
Olim: nº 10; 511 aprovació de la donació; C6 l20 nº9
655 x 384 mm.
Sgntª Perg.: C-13-4
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-191.551, maig 16. València
Carta de concessió de tres fanecades i llicència per a carregar
sobre les esmentades fanecades 25 lliures de propietat a Patraix, feta i
signada pel Rvd. Administrador de l'Almoina de la Sèu de València,
Frígola, canònic, i Francina Moreno, vidua d'Andreu Tello.
Notari: Baltasar Benet Abellà
Llatí, humanística, bon estat
Olim: 5 v 13; C6 L20 nº 11; L l nº 5
353 x 310 mm.
Sgntª Perg.: C-13-5
-201.551, maig 23. Monestir de Jesús, fora de València.
Carregament d'un censal que fa Joan Moreno, moliner, del molí de
Jesús, Isabet Guerra, la seua esposa, i Francina Moreno i de Tello,
vidua, la seua filla, hereva universal, d'un cens de 30 lliures.
Quitament per preu de 18.000 sous al noble Miquel Àngel Ribelles
de Valero, cavaller.
Notari: March Antoni Pérez.
Llatí, humanística, bon estat.
Olim: nº 47; C6 L20 nº 3; L5 nº 3
1.474 x 695 mm.
Obs.: Mutilats dos signes notarials dels quatre que hi havia.
Sgntª Perg.: C-13-6
-211.551, maig 25. València
1.552, gener 26. València
Quitaments de Violari, [tres], signats per Lluís Orts, doctor en lleis
en 1551 un, altre per Joan Serra, especier, en 1551, i el tercer per Lluisa
March de Jofre, el 15 de juny de 1552; i de l'altra part per mossèn
Francesc Peris, canònic de la Sèu de València, propietària directa de les
terres del molí de Jesús.
Notari: March Antoni Pérez.
Llatí, humanística, bon estat
Olim: 11; L nº4, 29; C6 l20 nº2
760 x 670 mm.
Sgntª Perg.: C-13-7
-221.551, setembre 21. València.
Àpoca de Francina Moreno i de Tello, vidua d'Andreu Tello,
sabater, procuradora de Joan Moreno, moliner, el seu pare, reconeixent
haver rebut del noble Miquel Àngel de Ribelles i de Valero, 37 lliures 10
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sous, per mans de Bartomeu Casanova, moliner, arrendador del molí de
Jesús, pagadores en juny, juliol i setembre .
Notari: March Antoni Pérez
Llatí, humanística, bon estat.
270 x 260 mm.
Signtª Perg.: C-13-8
-231.551, desembre 21. València
Àpoca de Francina Moreno i de Tello, vidua d'Andreu Tello,
sabater, procuradora de Joan Moreno, moliner, el seu pare, reconeixent
haver rebut del noble Miquel Àngel de Ribelles i de Valero, 25 lliures per
mans de Bartomeu Casanova, moliner, arrendador del molí de Jesús,
pagadores en novembre .
Notari: March Antoni Pérez
Llatí, humanística, bon estat.
273 x 246 mm.
Sgntª Perg.: C-13-9
-241.552, febrer 12. València
1.552, abril 22. València
Quitament d'un censal, signat per Joan Forés, sabater, i Joan
Moreno i Isabet Guerra, coniuges, de 18.000 sous, sobre el molí de
Jesús. 1552, febrer 12.
Item. Jeroni i Isabet Gil, germans en 1552, abril 22.
Item. Cosme Palomino, escriptor en 1552, abril 22.
Notari: March Antoni Pérez
Llatí, humanística, bon estat.
Olim: 46; ¿L 22?; Cajón 6 Lío 20, nº 2
769 x 648 mm.
Sgntª Perg.: C-13-10
-251.552, març 31. València
Carregament de 146 sous 8 diners censals, pagadors el primer
d'abril i octubre, signat per Joan Moreno, moliner, senyor del molí de
Jesús i Isabet Guerra, la seua dona, i Francina Moreno, de Tello, vidua,
la seua filla i hereva universal de l'esmentat Moreno, i Miquel Àngel
Ribelles i de Valero, cavaller, per preu de 110 lliures.
Àpoca.
Notari: March Antoni Pérez, a precs del notari Antoni Franch.
Llatí, humanística, bon estat.
Olim: L5 nº 4; C6 L20 nº 4
830 alt x 580 mm.
250 x 380 mm. (plica)
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Obs.: Mutilat el signe notarial
Sgntª Perg.: C-14-1
-261.552, abril 22. València
Quitament signat per Jeroni i Francesc Tagell, germans, a Joan
Moreno, d'aquells 266 sous 8 diners censals que dit Moreno responia
com detentador del molí de Jesús.
Àpoca signada per les reverendes monges del monestir de Sant
Julià, la priora del qual és Juliana Tous, abans de l'ingrés dita Isabet
Tous, de 3000 sous d'aquells 11.000 de deute signat, del preu de dit molí
de Jesús, de pensions i interessos reconeguts a Joan Moreno, Isabet
Guerra, coniuges, i a Francina Moreno de Tello, la seua filla.
Notari: March Antoni Pérez.
Llatí, humanística, bon estat.
Olim: 46; Litera N tarjeta 29 folio 219; L6 f20 nº 2
565 x 640 mm.
Signtª Perg.: C-14-2
-271.562, octubre 14. València
1.563, novembre 24. València
Venda de 9 fanecades de mallol [terra campa], venudes per la Cort
Civil a Isabet Leonarda Albert i de Vidal, per preu de 37 lliures, a la
partida de Mormany, per la hipoteca contra Francesc Vila, agricultor, del
lloc de Patraix, Lluís Coll, Bartomeu Coll, germans, hereus de Vicent
Ramos, que també va ser agricultor del mateix lloc.
Notari: Andreu Bellner.
Llatí i català, humanística, bon estat.
Olim: 2; Caja 18 Lío 57 nº 3; Cajón 11 l36 nº2
2.166 x 565 mm.
Sgntª Perg.: C-12-15
-281.567, agost 18. València
Venda i àpoca feta per Francina Moreno, vidua de Joan Verdeguer,
mercader de la ciutat de València, a Bernat Lluís Albert, olim Vidal,
ciutadà, d'una Carta de Gràcia de terres i molí de Jesús, taxat en 46.200
sous, autoritzada pel Justicia de la ciutat Vicent Vallterra, cavaller, per
preu de 70 lliures.
Notari: Miquel Porcar.
Llatí, humanística, bon estat.
Olim: nº 2; 519; C6 L20 nº 15; Ll nº6
420 x 650 mm.
Sgntª Perg.: C-13-11
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-291.580, agost 3. Madrid (Palau Reial)
Sentència Reial a favor de Bernat Lluís Albert i Vidal contra Vicent
Honorat Vidal de 521 sous i 8 diners.
Notari: Pere Franquesa.
Llatí, humanística, bon estat.
Sigillum Pendens de placa de cera roja, trencada. 130 mm de
diàmetre
Olim: 310; nº 81 duplicada; Litera T; Caja 5 l 15 nº 1
594 x 750 mm.
Sgntª Perg.: C-13-12
-301.580, agost 3. Madrid (Palau Reial)
Sentència Reial a favor de Bernat Lluís Albert i Vidal contra Vicent
Honorat Vidal de 521 sous i 8 diners.
Notari: Pere Franquesa.
Llatí, humanística, bon estat.
Sigillum Pendens de placa de cera roja, trencada. 130 mm de
diàmetre
Olim: 310; nº 81 duplicada; Litera T nº 1 duplicado; Caja 5 l 15 nº 1
594 x 750 mm.
Sgntª Perg.: C-13-13
-311.587, octubre 1. València
Testament, últim, de Bernat Lluís Albert, olim Vidal, ciutadà, davant
Dionís Jeroni Climent.
Notari: Basili Rambla, regent
36 f in octau. Català.
Olim: 934; Litª H tarjeta 22, nº 7, fol. 188 vº; Cajón 2 Lío 3 nº 2
Sgntª: C-14-3
-321.628
"Llibre de conte y raó de coses comunes de mi don Felip Boyl
Vidal". "Llibre de memòries de mi don Felip Boyl y Vidal Albert, y també
axí matex dels cabreus de les cases que poseixc mon temps s'han fet a
cartes quinze, benifets a cartes quatre".
353 planes, fins la 249 la numeració és romana, més 126 planes
en blanc, la 127 i 128 estan escrites.
Té índex alfabètic de noms, notes marginals que el fan accessible.
Català. Enquadernació en pergamí.
Olim: nº 5; Cajón 8 L 25 nº 35.
Sgntª del llibre: C-14-4
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-331.536, febrer 4. València
1.556, gener 21. València
Oblata de Joan Boïl al rei, suplicant-li contra la sentència donada
en el plet entre ell i Pere Boïl, el seu germà, sobre el vincle del senyoriu
de Manises.
- Hi ha diversos documents transcrits, al ser una apel·lació de
demanda, des de la donació del rei Jaume I a Arnau de Luna
dels castells i llocs de Paterna i Manises, amb totes les seues
pertinències, fins el temps del recurs.
- Plana 270 (CCLXX) fins 282 (CCLXXII) es redacten les
pretensions al·legades, breument, per la part de Joan Boïl, en
català.
297 f. Llatí i català. Humanística
Estat regular, hi ha planes amb tinta ferrogàlica rovellada.
Enquadernat en pergamí.
Olim: 576; nº 1; Cajón 8 L25 nº 30.
Sgntª: C-15-1
-341.650, juny 26. València
Arrendament de 14 cafisades de terra en "La Closa de Patraix" al
lloc de Patraix, que fa D. Felip Albert Vidal, olim Boïl de l'Escala, senyor
de la vila i baronia de Manises, per preu de 232 lliures.
Notari: Jeroni Ribera.
4 f in octau.
Llatí, humanística. Bon estat.
Olim: C10 L34 nº 13
Obs.: Document del lligall de "la Closa"
Sgntª Perg.: C-12-16
-351.674, juliol 28. València
Testament de Felip Albert Vidal, olim Boïl de l'Escala, davant
Joaquim Ribera i Real, notari, nomenant hereu a Vicente Albert, primer
marqués de l'Escala.
15 f in octau. Català.
Olim: nº 23; Litª V tarjeta 3 nº 23 fol. 22 vº; Cajón 2 lío 3 nº 9
Sgntª Perg.: C-15-2
-361.732, octubre 13. València
1.738, novembre 18. València
"Títulos de 6 cahizadas y 3 hanegadas de tierra, en distintos
pedazos, en la huerta y secano de Quart y Aldaya, en el distrito
comúnmente nombrado del Rech de Divendres y Dilluns, que vende Blas
13

Jover y Alcázar, abogado de los Reales Consejos, Teniente de Correos y
Alcalde Mayor más antiguo de la ciudad, a la marquesa de l'Escala, Dª
Josepa Cernecio y Perellós".
Loación otorgada por fr. Gaspar Roca, de la orden del Císter, prior
de la Real Casa y Convento de San Vicente Mártir, nombrado de la
Roqueta, Procurador General de Quart y Aldaya, a favor de D. Vicente
Pueyo y Ríos de 6 cahizadas y 3 hanegadas de tierra en distintos
pedazos en la huerta y secano de Quart y Aldaya.
Escritura de cambio de tierras otorgada entre D. Vicente Pueyo y
Ríos, de una parte y, Mª Francisca Fita, esposa de Agustín de Oloris.
30 f. Enquadernació en pergamí, [llibre].
Olim: Cajón 10 L32 nº 5; Litera Libro mayor folio 447 vº; Litª l tarjeta
1ª nº 23 al 98 inclusive; Caja 18 L59 nº 3
Sgntª: C-15-3
-371.756, juny 20. València
"Manifiesto de efectos y empleos pertenecientes al mayorazgo que
fundó el Ilustre señor Vicente Albert Vidal, marqués que fue de la Escala,
hecho per el egregio señor conde de Villagonzalo como dentro se
contiene"
15 f.
Olim: Letra F nº 10; 943; Cajón 2 Lío 3 nº 11
Sgntª: C-15-4
-381.759, febrer 15. València
Testament de Felipe Juan, olim Boïl de l'Escala, senyor de la vila
de Manises amb la seua població. Còpia del testament fet davant Vicent
Polop el 23 de setembre de 1.596, sol·licitada a Jaime Rodrigo, notari
regent dels protocols de l'esmentat Polop, per Vicente Francisco Furió,
apoderat general del marqués de l'Escala.
Notari: Jaime Rodrigo.
15 f. Castellà i català.
Olim: 938; 7; Litª V tarjeta 3 nº 17 f. 21 vº; Cajón 2 Lío 3 nº 6.
Sgntª: C-15-5
-391.789, abril 17. València
Trasllat sol·licitat per Vicente Furió, doctor en lleis, en nom de D.
Francisco de Paula Albert Vidal, abans Maldonado Boïl de l'Escala,
marqués d'aquest títol, comte de Villagonzalo, de la sentència donada el
9 d'agost de 1.674, per la Cort Civil de la Governació, d'haver succeït
Vicente Albert Vidal Boïl de l'Escala, senyor de Manises en tots els bens
del vincle instituït per Honorat Benet Vidal el 27 de gener de 1.550.
Lligall de 10 planes. Castellà i català, bon estat.
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Olim: Litera R, tarjeta 28 nº 22 f. 215 vº; Cajón 2 lío 3 nº 7
Indica que el 7 d'agost de 1.674 es va publicar el vincle davant el
notari Lluís Avenar. D. Felip Albert Vidal, olim Boïl de l'Escala va
morir el 20 de març d'eixe any.
Sgntª: C-15-6
-40S.XVIII
[Fundamento de derecho de la marquesa de la Escala, y por su
muerte, de la condesa de Villagonzalo, su hija y sucesora al todo de la
herencia de su hermana Doña Luisa Teresa Cernecio, condesa viuda de
Sellent] porque en su último testamento ante Timoteo Gibertó nombró
herederos universales a sus hermanos José Cernecio y Perellós, conde
de Parcent, y Josefa Cernecio, marquesa de la Escala, a partes y
proporciones iguales, el conde de Parcent murió y la marquesa se
declaró heredera única en detrimento de sus sobrinas huérfanas.
57 h., imprés
Sgntª.: C-15-7
-41S. XVIII-XIX
Vària. Notes que parlen de la inexistència de títol de propietat de la
casa que el marqués de l'Escala poseeix en el nº 1 del carrer del Trench
de València, venuda a Bartolomé Chafrión:
 Noticia de los derechos de los Joan, señores de Vinalesa, que
pasaron a los Escala.
 Noticia que en 26 de abril 1.673, el Ayuntamiento concedió
permiso para construir los pilares o columnas que tiene la casa
primera de la calle del Trench a la parte del Mercado.
 Noticia que en litera S tarjeta 44 folio 266 "Primera casa en la
calle del Trench, entrando por el mercado a mano derecha"
estaban todos los documentos de pertenencia, pero que ya no
había propiedad porque D. Felipe Albert Vidal, padre de D.
Vicente Albert Boïl de la Escala la vendió a Bartolomé Chafrión.
Reconocido en 1.840.
 Nota: Títulos de la casa nº 5 calle del Sagrario en Manises,
comprada a Francisco Estela y Cases en 17-11-1.879. En 5 de
mayo de 1.884 se vendió a D. Vélez Vilar, alcalde de Manises,
ante Manuel Atard.
 Nota: Venta de una casa en el Mercado que lindaba con el
valladar, otorgada per Bartolomé Floris, como curador
testamentario de los herederos de Bernardo Monzó a Jacobo de
Castro un 25 de enero de 1.388.
 Venta de unas casas en la parroquia de S. Joan a censo de
XVIII sueldos pagadores al Clero de S. Joan en junio que hace
Úrsula Arbó, viuda, y Francesc Arbó, su hijo, por 116 sueldos 8
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dineros pagadores a 15 de marzo y de setiembre. 1.519, marzo
13. S.a.
 Nota: De los arrendadores que han reclamado se haga una
entrada en Tamarital.
 Nota: Otro mesón de Miquel Borja en 1.472. Zaydia.
 Nota: Ramón Marco.- Campos en Murviedro (Sagunto) en las
partidas de Montiver y Poneva, con sus límites y vecinos.
Sgntª.: C-15-8
-421.850, agost 3. València
1.872, maig 16. València
Correspondència, informes i estadillos d'Enrique María Teruel al
marqués de Manises sobre l'estat dels seus assumptes legals i jurídics:
plets de Pere Moreno (21-3-1.860), Olóriz (4-12-1.862/10-2-1.863),
Linares (3-8-1.850/24-10-1.862). Dades fiscals, com liquidacions de
crèdits o concurs als Bens de la Sociedad del Canal de la Albufera, 2111-1.863/30-4-1.870. Instruccions per al procurador.
1 lligall
Obs.: Hi ha un arbre genealògic de Pere Boïl amb Beatriz Próxita
d'11 generacions fins el document present. Antecedents sobre el
plet amb Sebastián Saavedra 1.867-68. Antecedents sobre
l'assumpte d'Almodóvar per possessió de certs cens 1.862-69.
Sgntª.: C-12-17
-431.869, març 16. València
Escritura de substitució de poder d'Enrique María Teruel y Candel
en procuradors.
Notari: José Pla Ibáñez.
6 f.
Sgntª.: C-15-9
-441.872, juny 1. S.l.
"Arrendataris que deuen en ___________". Secció de Sueca.
4f. Olim: nº 15
Sgntª.: C-15-10
-451.874, gener. S.l.
"Relació dels arrendataris que se'ls ha augmentat l'arrendament en
el present mes_________________"
6 f.
Sgntª.: C-15-11

16

-461.874, febrer 28. València
" Relació dels arrendataris que se'ls ha augmentat l'arrendament
en el present mes_________________"
4 f.
Sgntª.: C-15-12
-471.874, març 31. València
"Relació dels arrendataris que se'ls ha augmentat l'arrendament en
el present mes_________________"
2 f.
Sgntª.: C-15-13
-481.874, abril 30. València
"Relació dels arrendataris que se'ls ha augmentat l'arrendament en
el present mes_________________"
2 f.
Sgntª.: C-15-14
-491.874, maig 31. València
"Relació dels arrendataris que se'ls ha augmentat l'arrendament en
el present mes_________________"
2 f.
Sgntª.: C-15-15
-501.874, juny 30. València
"Relació dels arrendataris que se'ls ha augmentat l'arrendament en
el present mes_________________"
1 f.
Sgntª.: C-15-16
-511.874, agost. S.l.
"Relació dels arrendataris que se'ls ha augmentat l'arrendament en
el present mes_________________"
1 f.
Sgntª.: C-15-17
-521.874, setembre 30. València
"Relació dels arrendataris que se'ls ha augmentat l'arrendament en
el present mes_________________"
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2 f.
Sgntª.: C-15-18
-531.875, juliol 22. S.l.
"Rectificacions per a Madrid [d'arrendataris] "
1 f.
Sgntª.: C-15-19
-541.875, novembre 8. S.l.
"Relació dels passes de terres fetes pels arrendataris de la secció
de Sueca en l'any econòmic de 1.874 a 1.875"
4 f.
Sgntª.: C-15-20
-551.876, novembre 15. València
"Relació dels arrendataris de Sueca que han fet passes en els
seus arrendaments en el present_____________"
6 f.
Sgntª.: C-15-21
-561.877, febrer 28. València
"Relació dels arrendataris que se'ls reb[…] l'arrendament des del
present_____________________"
1 f trencat, el llistat s'ha salvat.
Sgntª.: C-15-22
-571.877, desembre 1. València
"Relació dels passes de terra que han fet els arrendataris de la
secció de Sueca per a l'any econòmic de 1.877 a 1.878"
4 f.
Sgntª.: C-15-23
-581.878, juliol 10. València
"Plano y presupuesto de ejecución de dos casas para colonos en
el pueblo de Patraix" derrocant, prèviament, la casa titulada de La Closa,
propietat del comte de Villagonzalo, marqués de l'Escala, signat per
l'arquitecte Manuel Montesinos.
3 f., sense el plànol.
Olim: Cajón nº 19; Caja 13 nº 7
Sgntª.: C-15-24
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-591.878, setembre 3. S.l.
"Relació dels passes de terra que han fet els arrendataris de la
secció de Sueca per a l'any econòmic de 1.878 a 1.879"
1 f.
Sgntª.: C-15-25
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